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  ICANNعبر 

  عليق الجمھور عليھاالمشكالت المطروحة في الوقت الحالي لت

ccNSO 

  ICANNإدارة مجلس  عضًوا فيكريس ديسسبين  ccNSO رئيس يرشحونعضاء األ

نتخابات في منطقة آسيا والمحيط الھادئ اال ونحضري؛ وccNSOمستشاري يرشحون أعضاء 
   وأوروبا

  ccNSOمسائل أخرى جارية في 

GNSO 

  بشأن القضايا التي تمس األخالق والنظام العام يةتنفيذ مشاوراتعملية متكاملة تثمر عنھا 

 كماحول الدراسة الرابعة؛  RFP ويعلنالثالثة،  Whoisلدراسة  تحليالً فريق العمل يكمل 
  اإلضافية Whoisمناقشات حول دراسات  GNSOيواصل مجلس 

مجموعة العمل الخاصة بسياسة نقل التسجيل الداخلي ما تزال تتلقى التعليقات حول التقرير 
  األولي

  التسجيلفي التقرير النھائي لسياسات إساءة يتناول التوصيات الواردة  GNSOمجلس  

تغلق منتدى تعليق الجمھور وتسعى لما بعد االنتھاء مجموعة العمل على استعادة اسم النطاق 
  للحصول على اإلجماع

  استمرار جھود فريق العمل :GNSOعمليات تحسين 

  GNSOائل أخرى نشطة في مس
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ASO 

  اقتراح لتقاسم المزيد من المعلومات حول تطورات سياسة موارد أرقام اإلنترنت

  ASOمسائل أخرى نشطة في 

  الجھود المشتركة

  جھود مشتركةالمطروحة كالمشكالت 

  At-Largeاالستشارية اللجنة 

  2012-2010لفترات  ALACممثلي ترشح اإلقليمية  Large-Atمنظمات 

Large-At  باستخدام تجميعية األولى مساحة عمل تنشأ للمرةWiki التعاوني  

SSAC  

ً حول حماية أسم SSACتقرير    اء النطاقات سيصدر قريبا

  اقرأ بلغتك المفضلة

التحديث المشترك تم نشر حيث يبجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.  ICANNيتوفر تحديث سياسة
بريدك  علىنت. ولتلقي التحديث على اإلنترنت كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنتر ICANNموقع على 

وأدخل عنوان بريدك اإللكتروني  ICANNعلى موقع  صفحة االشتراكاتاإللكتروني كل شھر تفضل بزيارة 
  ھذه الخدمة مجانية.  واختر "تحديث السياسة" لالشتراك في الخدمة.

  ICANNمن تحديث سياسة بيان الغرض 
  

  .staff@icann.org-policyأرسل أسئلتك وتعليقاتك ومقترحاتك إلى: 

  سياسة دعم المنظمات واللجان االستشارية

 ASO  منظمة دعم العناوين

 ccNSO  منظمة دعم أسماء رموز الدول

 GNSO  منظمة دعم األسماء العامة

 At-Large  ALACاللجنة االستشارية 

 GAC  رية الحكوميةاللجنة االستشا

RSSAC  اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر

 SSAC  اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار

  



 3

  ICANNعبر 

  المشكالت المطروحة في الوقت الحالي لتعليق الجمھور عليھا

. بادر اآلن بمشاركة ICANNعامة إلبداء التعليقات حول المشكالت التي تھم مجتمع الفترات العديد من الح تافتاتم 
  وجھات نظرك حول ھذه الموضوعات مثل:

  أسماء نطاقاتTEL.  ذات األحرف الفردية والثنائيةASCII. تاقترح Telnic  7و 6تعديل المالحق 
 ASCIIذات األحرف الفردية والثنائية  tel.أسماء نطاقات للسماح ب ICANNمع المبرمة ھا يتمن اتفاق
  نوفمبر. 10للتعليق العام حتى متوفر االقتراح بالذكر أن جدير 

 تطالب  .موجز لتأثير تدريج منطقة الجذرICANN  بجھودھا  انوثيقتين تتعلقالجمھور على بتعليق
استقرار النطاقات (نظام أسماء النطاقات) في ضوء نمو منطقة الجذر المحتملة من  المستمرة لضمان

الجذر من لخوادم منطقة الجذر األثر المحتمل موازنة يصف موجز تأثير والجديدة.  gTLDsتفويض 
للتعليق العام متوفر البحث علًما بأن . DNSالجديدة إلى جذر  TLDsإضافة أعداد كبيرة من نطاقات 

  نوفمبر. 5حتى 

 معدالت التفويض لـ  مخططاتgTLDs منطقة الجذر، يصف  موازنةا لموجز تأثير بحث . إرفاقً الجديدة
قصى من التطبيقات التي يمكن معالجتھا في السنوات ھذا البحث النموذج واألساس المنطقي لمعدل الحد األ

متوفر البحث وكذلك فإن  منھجيات العملية واالستنتاج في البحث.المن  يتم وصف كالً حيث القليلة المقبلة. 
  نوفمبر. 5للتعليق العام حتى 

  معلوماتWebinar والمزاولة في مشاركة ال. يقوم فريق لجنة المشاركة العامةالخاصة بICANN 
ا ) بجمع معلومات من المجتمع من أجل إنشاء ھيكل أكثر إنتاجً PPCلجنة المشاركة العامة (باإلضافة إلى 

كارتاخينا، خالل  جمعيةامة في عمشاورات  PPC تعقدالعامة. وسوف  ICANNات جمعيلومحتوى 
  نوفمبر. 3تتم الدعوة للتعليق العام على ھذا العمل حتى و ديسمبر. 10- 5الفترة من 

  تم تحديث خطة ر ومرونة اإلنترنتتحسين أمان واستقرال يطخطلتل 2011المالي تحديث العام .SSR 
. 2011يوليو -2010األمنية من يونيو  ICANNلتعكس أنشطة  2009بشكل أساسي المنشورة في مايو 

  نوفمبر. 3إلى  2011للعام المالي  SSRوتم تمديد الموعد النھائي للتعليق العام على خطة 

 على مدار سنوات، طرح مجتمع دراسة خدمات تسجيل البروكسي الخاصة حول تقرير .ICANN  العديد
من األسئلة حول أسماء النطاق المسجلة من خالل استخدام خدمات التسجيل عبر البروكسي أو 

النسبة المئوية بتقييم  ICANNالتوضيحية التي أجرتھا  2009إحدى دراسات وقامت الخصوصية. 
التي تستخدم خدمات التسجيل. وكشفت و gTLDالتقريبية ألسماء النطاق بأعلى خمس حاالت تسجيل لـ 

لخصوصية قد استفادت من خدمات ا% من أسماء النطاقات في ھذه السجالت 20% إلى 18الدراسة أن 
  .أكتوبر 28للتعليق العام حتى متاح البحث بالذكر أن جدير أو خدمات تسجيل بروكسي. 

  االعتراف بمقترح المقرر منACDR حل  في إطار سياسةالخاصة بالنزاعات  ةالرسميات ارللقر موفًرا
) في أن ACDRيرغب المركز العربي لتسوية خالفات أسماء النطاقات ( .)RPUDالنزاع الموحدة (

نشطة  ACDR، كانت 2003منذ عام ف .UDRPتسوية منازعات في إطار كموفر رسمي ليعترف به 
في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية من خالل محكمين دوليين، ويمكن أن تكون مقدم الخدمة األول 

UDRP أكتوبر 28يتاح المقترح للتعليق العام حتى ولذي يقع مقرھا في دولة عربية. المعتمد ا.  

  تقرير مجموعة عمل المجتمع حول تنفيذ توصيةGNSO gTLD  نشرت مجموعة عمل 6الجديدة رقم .
مع المثيرة لالعتراض سالسل البإجراءات معالجة المتعلق تقريرھا  6رقم  GNSOتوصية حول المجتمع 

  .أكتوبر 22للتعليق العام حتى متاح البحث علًما بأن ا لحقوق التعبير. حماية الحرية المعترف بھا دوليً 
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  قام فريق العمل على مراجعة المسئولية اقتراحات المجتمعتعليقات و –مراجعة المسئولية والشفافية .
) بفتح منتدى التعليق العام بحيث يمكن للمجتمع التعليق واقتراح أية نقاط خالل مراجعة ATRTوالشفافية (

ATRT.ولم يتم تحديد تاريخ اإلغالق حتى اآلن .  

والمعروضة إضافة إلى منتديات التعليق المسجلة المغلقة حديثاً،  المطروحةقائمة كاملة من المشكالت للتعرف على 
  .صفحة التعليق للجمھورتفضل بزيارة 

ccNSO 

كريس ديسسبين عضًوا في مجلس إدارة  ccNSOاألعضاء يرشحون رئيس 
ICANN  

  ة سريعة لمح

 ُ رئيس أال وھو ، مع ترشيح واحد، 2010أكتوبر  6مجلس اإلدارة في في عملية ترشيح األعضاء لالنتخابات  تغلقأ
ccNSO وسيقوم السيد ديسسيبين ببدء فترة خدمته مع مجلس  .كريس الرئاسةICANN  جمعية بعدICANN 

  .2011في يونيو المقرر عقدھا 

  التطورات األخيرة

. وكان المرشح الوحيد كريس 2010أكتوبر  6سبتمبر وأغلقت في  15في  ccNSOيح مجلس أطلقت فترة ترش
  .ccNSOديسسيبين، ھو الذي قبل الترشيح. وھذا يعني أنه ال يلزم أي انتخابات من قبل أعضاء 

  الخلفية 

 12و 11مرشحين لشغل المقاعد  ccNSO، يختار مجلس 3.9القسم  ،المادة التاسعة، ICANN للوائحوفقا 
، تم ICANN 2011يونيو  جمعيةأصبح شاغرا في نھاية  ICANN 11وألن مقعد مجلس  .ICANNبمجلس 
  المقعد. للشغللمرشحين دعوة إجراء 

  الخطوات التالية 

وفقا للوائح الھيئة. وقد تم ذلك  ترشيح الختيار الممثلينأن يعتمد رسميا نتيجة عملية ال ccNSOيتعين على مجلس 
  .2010أكتوبر  19يوم في  ةالمنعقدالمجلس جمعية في 

  . 2011في يونيو  ICANN جمعيةبعد  ICANNوسيقوم السيد ديسسبين بأخذ مقعده في مجلس 

  المزيد من المعلومات: 

 تقرير الترشيح  

  أرشيف  

   جھة االتصال بفريق العمل

   ccNSOسكرتير  ،جابريل شيتيك
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حضرون االنتخابات في منطقة ؛ ويccNSOأعضاء يرشحون مستشاري 
  آسيا والمحيط الھادئ وأوروبا

  لمحة سريعة 

 .ccNSO، تم ترشيح سبعة أشخاص لمجلس 2010سبتمبر  21المنتھية في  ccNSOخالل فترة ترشيح مجلس 
 معينين بدء أكتوبر. سيتولى أفراد 26تنتھي االنتخابات في منطقة آسيا والمحيط الھادئ والمناطق األوروبية في 

  .2011في مارس  ICANN جمعيةواليتھم من الخدمة في نھاية 

  التطورات األخيرة

  :ccNSOتم ترشيح األشخاص التالية أسماؤھم وقبول ترشيحاتھم في عملية ترشيح مجلس 

  ci.  سليمان أومتاناجا   المنطقة األفريقية 

   jp.  ھيرو ھوتا  آسيا والمحيط الھادئ
  cn.  ھونغ شيوية   

   cz.  أوندريج فيليب   ة المنطقة األوروبي
  nl.  رويلوف ماير   

   ec.  فيكتور عبود   منطقة أمريكا الالتينية 

   vi.  دوتي سباركس دو بالنك  منطقة أمريكا الشمالية 

  الخلفية 

  .2010سبتمبر  21أغسطس وانتھت في  31في  ccNSOبدأت فترة ترشيح مجلس 

  الخطوات التالية 

أكتوبر وتنتھي في  12قة آسيا والمحيط الھادئ والمناطق األوروبية في يبدأ إجراء فترة االنتخابات في منط
  .2010أكتوبر  26

  .2011في مارس  ICANN جمعيةتبدأ فترة تعيين المستشارين مباشرة بعد 

  المزيد من المعلومات: 

  أرشيف 

  فريق العملجھة االتصال ب

  ccNSOسكرتير  ،جابريل شيتيك

   ccNSOمسائل أخرى جارية في 

  ھل يجب علىccNSO  ة؟يالدول البلدالتغيير لتضمين رموز  

 التفويض وإعادة التفويض لرمز البلدان لـ TLDs  

 المراجعة الخارجية للبنود لـ ccNSO  
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GNSO 

ثمر عنھا مشاورات تنفيذية بشأن القضايا التي تمس األخالق عملية متكاملة ت
  والنظام العام

  الجديدة gTLDالعمل المبادئ الرئيسية لبرنامج تطور مجموعة 

  لمحة سريعة 

تطلب التعليقات على توصيات من مجموعة عمل على نطاق المجتمع لتحسين عملية االعتراض المقترحة لسالسل 
 2010تقرير مجموعة العمل في أغسطس  ICANNق التعبير. استعرض مجلس االعتراض لحماية حرية حقو

  وقرر قبول تلك التوصيات التي تتفق مع العملية الحالية. 

  الخلفية 

ICANN على أسماء النطاقات من المستوى  ھي في مرحلة تخطيط التنفيذ لتعريف عمليات إضافة عمومية جديدة
على إنشاء التوصيات المتعلقة بالسياسة  GNSOعملت  مدى فترة سنتين،على  األعلى على نظام أسماء النطاقات.

على إنھاء تنفيذ عدد من التفاصيل لبدء  ICANNتعمل  الجديدة. gTLDsالعامة، التي تھدف إلى توجيه مقدمة من 
gTLDs  .الجديدة  

  التطورات األخيرة

رح إجراءات لمعالجة االعتراضات على ، والذي يقت4مؤخرا مسودة دليل مقدم الطلب اإلصدار  ICANNأرسلت 
الجديدة. ومن بينھا  gTLDأساس مخاوف بشأن إقرار النظام العام واألخالق الناشئة عن اعتراض سالسل 

  ديسمبر)، التي تنص على أن: 6( 6 التوصية

العام  يجب أال تكون السالسل مخالفًة للقواعد القانونية المقبولة بشكل عام والمتعلقة باألخالق والنظام
   .الُمعترف بھا طبًقا لمبادئ القانون الدولية

   GNSOو GACمن أعضاء المكونة ) CWGالمشتركة بين المجتمع (العمل  اتمجموعنشرت إحدى 
حول التنفيذ  ICANNالشواغل من جانب مجتمع  الذي يتناول ميغابايت] PDF، 1.06[ تقريرھا At-Largeو

لتحسين  CWG. ويصف التقرير نتائج ھذه العملية كامال، ويتضمن التوصيات التي اقترحھا Rec6المقترح لـ 
   .4مسودة دليل مقدم الطلب  خطة التنفيذ المقترحة في

في تروندھايم، النرويج، وقرر قبول توصيات  2010معاھدة أغسطس  لخال التقرير ICANNاستعرض مجلس 
Rec6 CWG م ذلك قبل افتتاح الجولة األولى من تطبيق التي تنسجم مع العملية الحالية، كما يمكن أن يتgTLD .  

، ويقدم فرصة لألطراف المعنية للتعليق على أي من 2010أكتوبر  22يفتح منتدى التعليق العام للتقرير حتى 
  التوصيات المقترحة.

  معلومات إضافية

 منتدى التعليق العام حول التقرير  

 6 رقم خطة التنفيذ المقترحة للتوصية  

  مخاوفGAC  6رقم بشأن التوصية  
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  بيانALAC حول األخالق والنظام العام  

  قرار مجلسICANN  6بشأن التوصية  

  تصال بفريق العملجھة اال

  السياسة يمستشار ةكبير، مارجي ميالم

حول الدراسة  RFPالثالثة، ويعلن  Whoisفريق العمل يكمل تحليالً لدراسة 
 Whoisمناقشات حول دراسات  GNSOالرابعة؛ كما يواصل مجلس 

  يةاإلضاف

بمناقشة تقرير متطلبات  GNSOفي تحديد آراء ودراسات إضافية قام مجلس  ICANNاستمرار أعضاء طاقم 
  .Whoisخدمة 

  لمحة سريعة 

Whois  مستودع البيانات يحتوي على تسجيل أسماء النطاقات، وتسجيل االتصاالت وغيرھا من المعلومات
، فيجب التعامل مع عمليات الضبط تلك بعناية أكبر. Whois ـالحساسة. وبسبب التوازن العالمي وأھمية المعايير ل

في طرح  GNSOاألسئلة المطروحة والمتعلقة باستخدام وإساءة استخدام الموارد العامة الھامة. يستمر مجلس 
مع تضمين اإلنترنت واعتبار الدراسات المستھدفة وما يمكن أن توفره في الوقت  Whoisاالستعالمات بتوازن 

  .Whoisوالمعلومات الموثوقة لإلعالم عن مناقشات المجتمع حول الحالي 

  آخر التطورات 

  للمرة األولى وتجميعھا في أربعة فئات رئيسية: Whoisتم اعتبار دراسات 

  إساءة استخدامWhois وتكشف ھذه الدراسة إلى أ] مدى كانت التعليقات العامة لمعلومات .Whois 
، 2009) في سبتمبر RFPطلبا بتقدم طلبات ( ICANNدرت المستخدمة ألغراض الضرر. وقد أص

والسؤال عن أي معرفة أو باحثين مؤھلين لتقدير التكاليف والجدوى االقتصادية لھذه الدراسات. سيستمر 
في ھذه الدراسة وأن شركة األبحاث المحددة إلجراء ھذه الدراسة سيتم اإلعالن عنھا  GNSOمجلس 
  قريبا.

  تحديد متطلباتWhois يمحص ھذا الجھد مدى تسجيل أسماء النطاقات المسجلة من قبل األشخاص .
 ICANNأصدرت  .Whoisاالعتباريين أو ألغراض تجارية ليست واضحة والتي تتمثل في بيانات 

RFP وأعد أعضاء الفريق تحليل اإلجابات المورد لمجلس GNSO  ونظر المجتمع. ال يزال المجلس
  ء ھذه الدراسة.يدرس ما إذا كان ينبغي إجرا

  البروكسي وخدمات خصوصيةWhois  سوف تركز ھذه الدراسة على مدى استخدام "اإلساءة"دراسة .
تسجيل أسماء النطاق إلجراء أنشطة غير قانونية أو ضارة باإلنترنت عبر خدمات الخصوصية 

منظمات مايو إلشراك ال 20في  ICANN RFPوالبروكسي لتأمين تحديد ھوية العاملين. نشر فريق 
الموعد النھائي. تم طلب  2010يوليو  20وردت ثالث إجابات بحلول  البحثية المستقلة لتنفيذ تلك الدراسة.

 GNSOمزيد من المعلومات لمن قدموا إجابات قوية. وقد حللت ھذه المعلومات للموظفين ويدرس مجلس 
  يتم توفير رابط لتحليل الموظفين أدناه. اآلن الخطوات التالية.

 ستقيس ھذه الخدمات استجابات خدمة البروكسي روكسي ودراسة كشف خدمات الخصوصيةالب .
سبتمبر  29إجراء ھذه الدراسة في  RFPنشرت  والخصوصية لطلبات "الكشف عن ھوية المسجل".

  ويقدم رابط لإلعالن أدناه. 2010
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  اثنين من الفئات الھامة للدارسة المحتملة قد تتبع األربعة األولى.

 تكون بيانات  .ت العرض الدوليةمواصفاWhois  في األساس باللغة اإلنجليزية واللغات الغربية األخرى
ولكنا مع أسماء النطاقات الدولية بالعربية والصينية والسريالية والنصوص األخرى التي يزيد استخدامھا 

ماني. ودون ذات األصل الروسيتم إدخال مجموعة حروف من غير  Whoisبشكل أكبر وتزيد إدخاالت 
 جمعيةفي أن تتحول إلى فوضى غير مقروءة ومزيج من اللغات.  Whoisھذه المعايير، يمكن لـ 

ICANN  وافق مجلس 2009بسيدني في يونيو ،ICANN  على قرار يطالبSSAC وGNSO 
بتشكيل فريق عمل مشترك للنظر في إمكانية إدخال مواصفات العرض بحيث ال تعرض االنتشار المتزايد 

. ينظر فريق العمل النظر فيما ينبغي أن يطلب من Whoisلشبھة دقة  ASCIIيانات التسجيل غير لب
بيانات تسجيل لتدويلھا. يخاطب فريق العمل المسائل الفنية التي تتعلق بكيفية تمديد عناصر البيانات 

مألوفة من اللغات  الستيعاب المستخدمين الذين يمكنھم االستفادة من معلومات التسجيل التي تعرض بأحرف
  المحلية والنصوص. 

  اكتمال تقرير متطلبات خدمةWhois المجال اآلخر من المجاالت الھامة للدراسة، المطلوب بشكل اآلن .
، بناًء Whois، من شأنه تجميع قائمة شاملة لمتطلبات خدمة 2009في مايو  GNSOمنفصل من قِبل 

بقة. ويعتبر التقرير الخالصة الوافية للمتطلبات التقنية على السياسات الحالية ومناقشة السياسات السا
ھذا التقرير  السياسة تتضمن بعض المتطلبات فيالمحتملة وال يقوم بإجراء أية تغييرات بالتوصيات على 

المخولة واالستعالمات الھيكلية ومجموعة المعايير حول إمكانيات  Whoisآلية للتعرف على خوادم 
محدد جيدا لإلجابات ورسائل الخطأ المعيارية والجودة المحسنة لبيانات تسجيل النطاق االستعالم والنظام ال

  السميك مقابل الرفيع وإساءة المسجل بنقاط العقد. Whoisوالتدويل وعناصر األمان و

  المزيد من المعلومات:

  صفحة وضع سياسةGNSO Whois  

  خلفية دراساتWhois  

  إساءة استخدامWhois  وإعالنRFP   

   وضع سياسةGNSO Whois  

 دراسة إساءة بروكسي والخصوصية  إعالنWhois   

  تحليل الموظفين لخصوصيةWhois ودراسات إساءة خدمة البروكسي ]PDF ،436  [كيلو بايت  

 دراسة اإلزالة والبروكسي وخصوصية  إعالنWhois   

  تحليل الطاقم إلساءة استخدامWhois وتقارير تحديد التسجيل ]PDF، 488 [كيلو بايت  

 SSAC037 :ةيت التسجيل الدولعرض واستخدام بيانا  

  قرار مجلسICANN ةيبشأن عرض واستخدام بيانات التسجيل الدول  

 ميثاق فريق عمل تسجيل بيانات التدويل ]PDF ،112  [كيلو بايت  

  :مقدمة لمتطلبات خدمة موجز صوتيWhois ]MP3، 15 [ميجا بايت  

  قائمة متطلبات خدمةWhois – التقرير النھائي ]PDF، 636 [كيلو بايت  

  جھة االتصال بفريق العمل

  كبير مستشارو السياسة، ليز جاستر
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ي ما تزال تتلقى التعليقات مجموعة العمل الخاصة بسياسة نقل التسجيل الداخل
  حول التقرير األولي

  لمحة سريعة

) إلى توفير إجراء مباشر لحاملي اسم النطاق لنقل أسمائھم IRTPتھدف سياسة نقل التسجيل الداخلي المعروفة بـ (
بمراجعة واعتبار المراجعات على ھذه  GNSOالمعتمد إلى مسجل آخر. يقوم مجلس  ICANNمن مسجل 

  أسس مجموعات عمل للتعامل وتنفيذ تلك الجھود.السياسة وقد 

  التطورات األخيرة، والخطوات التالية

مايو. يقدم  29إلعالن مجموعة العمل للتقرير األولي في تاريخ  PDPالجزء الثاني من سياسة نقل السجل الداخلي 
نقل نفقات المقترح التقرير األولي عدة جلسات تمھيدية وتوصيات إلدخال المجتمع بما يتضمن سياسة حجز 

)ETRPعملية المقابلة السريعة إلعادة اسم النطاق الصلب إلى المالك األصلي إذا ما تمت قرصنته، فإن .(ETRP 
الخاصة بالنطاق  مصممة على تصحيح عملية االحتيال أو حاالت النقل المجھولة. وھي ال تحدد أو تحل النزاعات

ولكن القرصان لن  ETRPمالك الشرعي الجديد سوف يعترض ويجادل على والتحكم في النطاق أو استخدامه. وال
  يتمكن من ذلك بسبب مخاطر الكشف.

ارير . ووردت تق2010أغسطس  8 -يوليو  5من  الذي استمر منتدى التعليق العامأعقب نشر التقرير األولي 
المقترحة. وستراجع مجموعة العمل اآلن وتحلل  ETRPجزء معظمھا تركز على  13المجتمع السبعة عشر من 

  . GNSOالتعليقات الواردة كجزء من المشاورات لتطوير التقرير النھائي لتقديمه لمجلس 

  .الجزء ب IRTPمساحة فريق العمل لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة 

  الخلفية 

الخمسة المحددين لتحديد  PDPs) ھو الثاني في سلسلة نقاط PDPعملية تطوير السياسة ( IRTPالجزء ب من 
مجموعة العمل مھمة تحديد المشكالت الخمس تناول الجزء ب من . نقاط التحسينات لسياسة نقل التسجيل الداخلية

للتعرف على مزيد من . المتعلقة بقرصنة النطاق والعودة اإلجبارية لالسم المحول غير المناسب وحالة الغلق
   .المجموعة مخططالتفاصيل ارجع إلى 

  لومات:المزيد من المع

  الجزء ب من  منالتقرير األوليIRTP لـPDP ]PDF، 764 [كيلو بايت  

  التسجيل الداخلي الخاصة بسياسة نقلصفحة الويب  

  تقرير الحالة لمجموعة صفحةIRTP التقدم المستمر الجزء ب عن  

  تقريرIRTP الجزء ب ]PDF، 256 [كيلو بايت  

 توصياتPDP ]PDF، 124 [كيلو بايت  

 ملخص وتحليل التعليقات العامة الواردة  

 ICANN التفسير الصوتي للجزء ب من البث: أ تبدIRTP ]MP3، 18 [ميجا بايت   

  جھة االتصال بفريق العمل 

  السياسة ةمدير ،ماريكا كونينجز
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يات الواردة في التقرير النھائي لسياسات يتناول التوص GNSOمجلس 
  إساءة التسجيل

  لمحة سريعة

يبدو أن السجالت والمسجلين تعوزھم مناھج موحدة للتعامل مع اإلساءة لتسجيل اسم النطاق، واألسئلة التي ال تزال 
التسجيل  مجموعة عمل سياسات إساءة GNSOبدأ مجلس  قائمة على ما تشكله األعمال إساءة استخدام التسجيل.

)RAP.لفحص حاالت إساءة استخدام التسجيل (  

  آخر التطورات

مايو. يتضمن التقرير التوصيات  29) التقرير النھائي في RAP( أعلنت مجموعة العمل لسياسات إساءة التسجيل
. تتضمن توصيات معالجة GNSOالعتبارھا من مجلس  gTLDs المحددة لتحديد إساءة تسجيل اسم النطاق بـ

ات التجديد الوھمية، ومجال المعامالت الوھمية، وأسماء النطاقات الخادعة أو الھجوم، فضال عن قائمة واسعة إشعار
  النطاق باالنتھاكات على اإلنترنت والمشكالت:

 جمعيةفي  GNSOجا بايت] والتوصيات إلى مجلس مي PDF، 1.7[ تقريرھا RAPقدمت مجموعة عمل 
ICANN  في يونيو في بروكسل. ثم شكل مجلسGNSO  مجموعة من المتطوعين لصياغة النھج المقترح

لتوصيات التقرير. والمنھجية المقترحة قد تتضمن توقيت تكوين المجموعات العتبار بعض التوصيات الواردة 
انقر للتعرف على مزيد من (ائي إلى جانب كيفية التعامل مع تلك التوصيات التي ال تحقق توافقاً جماعيا بالتقرير النھ
  ). المعلومات

سبتمبر، ويعكف على وضع مصفوفة من  بدأ فريق صياغة تنفيذ سياسات إساءة التسجيل مداوالته في وقت مبكر من
شأنھا أن تصنف التوصيات الواردة في ترتيب األولويات، والتعقيد المتوقع والموارد المطلوبة، فضال عن الخطوات 

  للنظر فيھا.  GNSOوبمجرد االنتھاء من المصفوفة، سيقوم فريق الصياغة بتقديمه إلى مجلس  التالية.

  الخلفية 

  .ICANN بـتتوفر على موقع الويب الخاص  RAPعة العمل على خلفية بسيطة عن مجمو

  المزيد من المعلومات:

  العمل على سياسات إساءة التسجيلالتقرير النھائي لمجموعة ]PDF، 1.7 [ميجا بايت  

 2008أكتوبر  29 ،تقرير مشكالت سياسات إساءة التسجيل ]PDF، 400  [الملخص  ترجمةكيلو بايت  

 ميثاق مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل  

 ورشة مجموعة عمل سياسات إساءة استخدام التسجيل )Wiki(  

 مساحة عمل فريق العمل على إعداد مسودة تنفيذ سياسات اإلساءة للتسجيل )Wiki(   

  التصال بالعاملينا

  السياسات يمستشار ةبيرك ،مارجي ميالو، السياسات ةمدير ،ماريكا كونينجز
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مجموعة العمل على استعادة اسم النطاق لما بعد االنتھاء تغلق منتدى تعليق 
  عى للحصول على اإلجماعالجمھور وتس

  لمحة سريعة

إلى أي مدى ينبغي أن يكون المسجلين قادرين على استعادة أسماء النطاق بعد أن تنتھي؟ موضع المناقشة ما إذا 
  .كانت السياسات الحالية للمسجلين والمتعلقة بتجديد ونقل وحذف أسماء النطاقات منتھية الصالحية ُتعتبر كافية

  الخطوات التاليةالتطورات األخيرة، و

) وإعالن مجموعة العمل PDP) وعملية تطوير السياسة (GNSO )PEDNRاستعادة اسم النطاق بعد االنقضاء 
على ھذا التقرير وھو التاريخ الذي سيمتد  منتدى تعليق العامسيتم فتح  يوليو، 12في . مايو 31لتقريرھا األولي في 

يمكن المشاركة كذلك باالستبيان الذي يتطلب اإلجابة على عدد  خالل فترة منتدى التعليق العام،. أغسطس 15حتى 
قات إضافة إلى تم استالم تسعة تقديمات عامة بالتعلي. محدد من األسئلة الخاصة بممارسات التجديد واالنقضاء

   .)والتحليلللتعرف على الملخص  ھناانقر ( 412مشاركات على االستبيان بلغت 

  الخلفية 

بعد انتھاء  ذات الصلة بنظام استعادة اسم النطاق ICANNللتعرف على تاريخ أنشطة تطوير سياسة مجتمع 
  .PEDNRلـ  صفحة الخلفيةصالحيته، يرجى الرجوع إلى 

  الخطوات التالية

راجعة وتحليل التعليقات الواردة إلى جانب نتائج االستبيان بالمرحلة الثانية من بدأت مجموعة العمل في م
PDP، .خالل أمل مجموعة العمل للوصول إلى التوافقات على الطريقة المقترحة لكل سؤال من المخطط المقترح  

  المزيد من المعلومات:

 التقرير األولي لـ PEDNR PDP ]PDF، 1 [ميجا بايت 

  جلسة المشاورات العامة لـمزيد من التفاصيل حول PEDNR في بروكسل  

  تقرير مشكالتGNSO حول استعادة اسم النطاق بعد انتھاء صالحيته ]PDF، 416 [كيلو بايت  

 تقرير قضايا  ترجمةGNSO حول استعادة أسماء نطاقات ما بعد انتھاء الصالحية  

 تقديم مجموعة العمل: النتائج النھائية الستبيان السجل ]PDF، 948 [كيلو بايت  

  جھة االتصال بفريق العمل

  السياسة ةمدير ،ماريكا كونينجز

  استمرار جھود فريق العمل  :GNSOعمليات تحسين 

  سريعةلمحة 

) على تنفيذ سلسلة شاملة من التغييرات الھيكلية الرامية GNSO( يعمل أعضاء مجتمع منظمة دعم األسماء العامة
  في خمسة مناطق؛ GNSOإلى تحسين كفاءة وفعالية وسھولة الوصول للمنظمة. تنحصر عمليات تحسين 

 لس إعادة ھيكلة مجGNSO  

  مراجعة عملية تطوير سياسةGNSO (PDP)؛  
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 د لمجموعة العمل لتطوير السياسةتبني نموذج جدي  

 تحسين الدوائر االنتخابية  

  تحسين االتصال والتنسيق مع ھياكلICANN  

كلية . للتعرف على البنية الھيGNSOتتعلق التحديثات التالية فقط بالتطورات األخيرة المتعلقة بتنفيذ عمليات تحسين 
ألسباب  .GNSOويب تحسينات ، يرجى االطالع على المناقشات والرسوم بصفحة GNSOوالتنظيمية الجديدة لـ 

أنشأ الموظفون أيضا سلسلة من صفحات لوحة  .صفحة الخلفية وتاريخ الحث على عمليات التحسين، انظر
   .GIIبصفحة  صفحة الجدول الزمنيو صفحة الحالةوترتبط  المعلومات الجديدة لمراجعة سريعة لتنفيذ األنشطة.

  التطورات األخيرة

  استمرار جھود المجتمع في العديد من النقاط الھامة. 

الستخدام بعض قواعد التشغيل الجديدة واإلجراءات  GNSOيتعلم مجلس  .GNSOإعادة ھيكلة مجلس    .1
ع مجلس بيانات اإلفادة وإعالنات أغسطس، بما في ذلك مسائل التصويت وامتنا 5المعتمدة في جلستھا 

. GNSOاإلفادة. تحصل بعض تلك اإلجراءات على نظرة فاحصة من المجلس وفريق عمل عمليات مجلس 
ومجموعات أصحاب المصلحة في  GNSOيظل أعضاء فريق السياسة مستعدون للمساعدة في دائرة 

ات المجموعة بالعمليات الجديدة كذلك تم استخدام اإلجراءات الجديدة. أشكال جمع المعلومات المحددة وتصور
كيلو  PDF، 428[ إجراءات التشغيل الجديدةإعدادھا للمجتمع. للتعرف على مزيد من التفاصيل، انظر 

   .GNSOصفحة الويب لمستندات مدير بايت] و

 التقرير األولي) PDPقدم فريق العمل على عملية تطوير السياسة ( مايو، 31في  .PDPتعديل   . 2
]PDF، 2.36  مشروع توصية ومخطط تدفق يھدف  45التقرير ميجا بايت] إلدخاالت المجتمع. يتضمن

. تم اآلن غلق فترة التعليق العام على التقرير األولي ICANNإلى العمل كأساس للملحق أ الجديد من لوائح 
التعليقات الواردة، وتقوم بصياغة التقرير، ثم تقديمه إلى  PDP-WTسبتمبر. وسوف تحلل  30الممدة حتى 

إلى مجلس  WTفي نھاية المطاف، سوف تستمر توصيات  لالستعراض. GNSOلجنة توجيه عملية سياسة 
GNSO  ثم مجلس)ICANN .للموافقة عليه (  

) WG WT، قدم فريق عمل مجموعة العمل (2010في نھاية مايو  .تبني نموذج مجموعة العمل الجديد  . 3
) PPSCكيلو بايت] إلى لجنة توجيه عملية السياسات ( GNSO ]PDF ،681رشادات مجموعة العمل إ

سبتمبر لتحديد ما إذا كان ينبغي بذل مزيد  29واجتمع يوم  PPSCتعليقا من  WG WTللمراجعة. وتلقى 
. وسوف تذھب المقترحات في PPSCقات من التغييرات على المبادئ التوجيھية المقترحة استنادا إلى تعلي

  للموافقة عليھا. GNSOنھاية المطاف إلى مجلس 

يشارك قسم السياسة مشاركة كاملة في تنفيذ تحسينات موقع  .ICANNتحسين االتصال والتنسيق مع ھياكل   . 4
دم في أغسطس. يأمل القسم في مشاركة التق GNSOوالموافق عليھا من مجلس  GNSO الويب الجديد لـ

في  ةفي قرطاخينا والمقرر ICANN جمعيةوالمجتمع في الوقت المناسب ل GNSOمع مجلس 
  . 2010ديسمبر  5-10

 على تقرير من GNSOأغسطس وافق مجلس  5المنعقدة في  جمعيةالفي  .تحسين الدوائر االنتخابية  . 5
الدوائر االنتخابية وفريق العمل على مجموعة أصحاب المصلحة حول إرشادات التشغيل المتوافقة 

االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة. وقد أدرجت التوصيات في  GNSOوالممارسات األفضل لدوائر 
كيلو بايت] وقد عمل فريق السياسة بنشاط مع الفئات المجتمعية  GNSO ]PDF ،428 إجراءات تشغيل

وفريق العمل  العديدة الستعراض التوصيات الجديدة والنظر في اعتمادھا في عملياتھا التنظيمية والوثائق.
ول برنامج البحث العالمي لتشجيع المجتمع على المشاركة في دوائر يقوم كذلك على تحديد التوصيات ح

GNSO  االنتخابية ومجموعات أصحاب المصلحة. وھذه التوصيات جاھزة اآلن للمراجعة من قبل لجنة
  .GNSO التعامل مع عمليات التشغيل الخاصة بـ
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العمل على  GNSOتعاقد من تستمر مجموعات الطرف غير الم .جھود مخطط مجموعة أصحاب المصلحة الدائمة
تطوير مخططات مجموعة أصحاب المصلحة الدائمين. وتشير جميع المؤشرات إلى أن تلك الجھود تسير على 

  . 2010الطريق الصحيح لإلبرام بحلول نھاية 

  الخطوات التالية

 GNSOفي تطوير توصيات تنفيذ أھداف  GNSO سوف تستمر فرق العمل المتعددة على التنفيذ الخاصة بـ
وسيتم استعراض  المتفق عليھا من المجلس. ويجري استيعاب التوصيات المعتمدة في الممارسات المجتمعية القائمة.

ومن المقرر أيضا أن ينظر  .ICANNالتعليقات العامة بشأن المقترحات الجديدة وتلخيصھا من جانب موظفي 
واثيق مجموعة أصحاب المصلحة الموافق في استعراض العديد من التحسينات، بما في ذلك م ICANNمجلس 

المحتملة  GNSO، الھياكل القائمة االنتخابية، والعمليات والمواثيق ومقترحات الدائرة 2009عليھا في يوليو 
  الجديدة كذلك.

  المزيد من المعلومات:

  صفحة معلومات تحسيناتGNSO  

  اللوائح الجديدة ذات الصلة بمجلسGNSO الجديد ]PDF، 160  [كيلوبايت  

  إجراءات التشغيل الجديدة لمجلسGNSO ]PDF، 428 [كيلو بايت   

  فريقPDP wiki  

  فريق مجموعة العملwiki  

  فريق عمليات الدائرةwiki  

  جھة االتصال بفريق العمل

  مدير خبير بالسياسات ،روبرت ھوجارث

  GNSO مسائل أخرى نشطة في

  أولوية عملGNSO  

 استضافة التمويه السريع  
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ASO 

اقتراح لتقاسم المزيد من المعلومات حول تطورات سياسة موارد أرقام 
  اإلنترنت

  لمحة سريعة

منظمة دعم العنوان الحاجة إلى تحسين توصيل المعلومات عن حالة تدرك منظمة موارد األرقام ومجلس عناوين 
 الھيئة. جمعياتلوأوصوا بوضع عرض شرائح موجز للتسليم في الدورات المناسب  .ICANNتطورات مجتمع 

  ھذه العروض يمكن أن تكون معلومات موجزة فقط، وليس الغرض منھا كأساس للمناقشة أو البحث. 

  التطورات األخيرة

) قد نظرت بعناية ASO AC) ومجلس عناوين منظمة دعم العنوان (NROة التنفيذية لمنظمة موارد األرقام (اللجن
 ICANNفي كيفية التواصل بشكل أفضل مع المعلومات عن حالة تطورات اإلنترنت لعدد سياسة الموارد لمجتمع 

  أكبر، وتوصي ھذه المجموعات بما يلي خطوات للمضي قدما: 

ملخص مألوف من أنشطة تنمية سياسات الموارد، بما في ذلك أي مقترحات  ASO ACوسوف تعد  .1
اإلقليمية لسجل اإلنترنت ات جمعيوالللسياسة العالمية التي تجري حالياً ومقترحات ھامة للسياسة اإلقليمية، 

   المقبل لسياسة االنفتاح.

المنظمة في كل  وم لدعموسيكون شكل ھذا الملخص عبارة عن شريحة عريضة، التي ستقدم خالل الي .2
   .ACأو غيرھا من أعضاء  ASO AC، من جانب الرئيس ICANNلـ  جمعية

، ولكن ليس ألي مناقشة بالسياسة ICANNوسيقدم ھذا العرض للحصول على معلومات من أفراد مجتمع  .3
  المناسب. RIR جمعيةالموضوعية أو المناقشة. وستوجه ھذه المناقشات إلى 

لمبادرة المقترحة، التي ستجمع مجموعة أوسع من تطورات اإلنترنت لسياسة موارد الرقم وترحب با ICANNتقدر 
 ICANNاألكبر. وسوف تتيح ھذه المبادرة أيضا الكثيرين في مجتمع األوسع لـ  ICANNإلى اھتمام بمجتمع 

  .ICANNات جمعيخالل  ASOلمعرفة المزيد حول 

  الخطوات التالية

في ديسمبر بالتأكيد في خدمة  ICANN جمعيةكون ت، كولومبيا، وسكارتاخيناي ف ASO ACوسيكون جلسة تقرير 
  منظماتنا ومجتمع اإلنترنت ككل.

  جھة االتصال بفريق العمل

  مدير عالقات الخدمات ،أولوف نوردلينج

  ASOت النشطة األخرى لـ المشكال

  السياسة العامة الموحدة لعناوينIPv4 ما تزال معلقة – المستردة  
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  الجھود المشتركة

  المشكالت المطروحة كجھود مشتركة

 التحسينات على اتفاقية اعتماد المسجل  

 بيانات التسجيل الدولية  

 مراجعة المناطق الجغرافية  

  At-Largeاللجنة االستشارية 

  2012-2010لفترات  ALACاإلقليمية ترشح ممثلي  At-Largeمنظمات 

  لمحة سريعة

ما بين ) التي جرت النتخاب ممثل أو ممثلين RALOsاإلقليمية الخمسة ( At-Large، انتخبت جميع منظمات 
 ALACھؤالء الممثلين فترات عمل وستبدأ  ).At-Large )ALACشارية في اللجنة االستوذلك أغسطس وأكتوبر 

للجمعية العمومية في  ةالسنوي جمعيةالوتنتھي في ختام  2010في ديسمبر  ICANNالعام  ةالسنوي جمعيةالفي ختام 
   .2012عام 

   التطورات األخيرة

  : 2012-2010للفترة  ALACإلى  RALOانتخب ممثلو 

   AFRALO  تيجاني بن جاما 
  APRALO  أدمون تشونغ 

   EURALO  ساندرا ھوفيريتش 
   LACRALO  سيرجيو ساليناس بورتو

   NARALO  إيفان ليبوفيتش

   الخلفية

مختارين من من عضوين  ALAC، تتألف ICANNلوائح ب من 4، المادة 2شرة، القسم اعالبموجب المادة الحادية 
تداخلت مدد العامين من  .عضوا 15وخمسة أعضاء تختارھم لجنة الترشيح، ليصبح المجموع  RALOsقبل 

   في أي سنة معينة. ALAC، بحيث يتم انتخاب ممثل واحد من RALOمن كل  At-Largeالممثلين المنتخبين 

يث صلتھا بمصالح مستخدمي من ح ICANNعن النظر وتقديم المشورة بشأن أنشطة  مسئولة ALACوتعتبر 
األوسع  At-Largeومجتمع  ALACعلى  ICANNوتعتمد  ").At-Largeاإلنترنت الفرديين (ومجتمع "

   إلشراك وتمثيل مجموعة واسعة من مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين.
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  المزيد من المعلومات:

   Large-At 2010معلومات كاملة حول االنتخابات 

  جھة االتصال بفريق العمل

  At-Largeاألمانة العامة لـ ، النجنيجر متياس

At-Large  تنشأ للمرة األولى مساحة عمل تجميعية باستخدامWiki التعاوني  

  لمحة سريعة

بعد إدراك فوائدھا  نيالتعاو التجميع نظام برنامجالعامة رسميا إلى  At-Largeأكتوبر، انتقلت مساحة  4في 
األول لنقل مساحة العمل العامة من برنامج النص  ICANNأن يكون مجتمع  At-Largeالعديدة، طلب مجتمع 

ضمنت سلسلة من الدورات التدريبية أن جميع أعضاء المجتمع العام كانوا فرصة للتعرف على  الجتماعي للملتقى.ا
  نظام التشغيل الملتقى. 

  التطورات األخيرة

 At-Largeمن النص االجتماعي إلى الحشد يأتي تتويجا للتعاون الوثيق بين أعضاء مجتمع  At-Largeانتقال 
   مساحة عمل جديدة محسنة.لتطوير  ICANNوموظفي 

 جمعيةاإلقليميين جلسة التدريب خالل  نيوالمسئول) At-Large )ALACحضر ممثلو اللجنة االستشارية 
ICANN  وعقدت دورات تدريبية ھاتفية إضافية في أواخر سبتمبر لجميع  في بروكسل، بلجيكا، في يونيو. 38الـ

   .At-Largeأفراد مجتمع 

  الخطوات التالية

خالل  ICANNباستعراض حالة الھجرة ومناقشة الخطوات التالية مع أعضاء ھيئة  At-Largeممثلو  سيقوم
  .ديسمبر 10-5، كولومبيا، في كارتاخينافي  39الـ  ICANN يةعجم

  إلى نظام البرنامج التعاوني على مدى األشھر القليلة القادمة. ICANNوسوف تنقل المجتمعات األخرى التابعة لـ 

  ن المعلومات:المزيد م

  مساحة العمل العامةLarge-At الجديدة  

  جھة االتصال بفريق العمل

   At-Large ةمدير ،ھايدي أولرتش
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SSAC 

ً حول حماية أسماء الن SSACتقرير    طاقات سيصدر قريبا

تستمر اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار في إعداد تقرير من شأنه أن يساعد في حماية مسجلي أسماء النطاقات 
كيلو  SAC040 ]PDF، 276مل التقرير قريباً حول توسوف يك وحسابات تسجيل النطاق ضد سوء االستخدام.

لھدف تقليل مخاطر التسجيل وشمول بعيين االعتبار ن والمسجليأخذھا وضح إجراءات يمكن أن يي ذبايت] وال
حساب التسجيل وإساءة تسجيل النطاق. وسوف يحدد التقرير المتوقع صدوره نھاية ھذا الشھر اإلجراءات التي يمكن 

اعدھم على تقديم اإلرشادات للمسجلين لمساعدتھم في تكوين قرارات معلومة عند للمسجلين تنفيذھا بأنفسھم، وستس
   اختيار إدارة أسماء النطاق الخاصة بھم.

  .SSACيرجى الرجوع إلى خطة عمل   ،2010للتعرف على تقارير األنشطة األخرى للعام 

  جھة االتصال بفريق العمل

  SSACدعم  ،جولي ھيدلوند، المدير


